
GEEN SCOOTMOBIEL UIT DE WMO
DOOR GEBREK AAN STALLING?
De bewoner kan mogelijk zelf of met wat hulp een alternatief organiseren

MOBILITEIT      De bewoner is zelfstandig (dan wel niet met loopstok of rollator) mobiel...

Uitleenservice
Kleine aanpassing aan 

de woning, 
het woongebouw of

de eigen buitenruimte

Opklapbare 
scootmobiel 

Stallingsbox
Brandveilige 

stalling

Accu

Tent

Scherm

Denk ook nog aan...

• Een bewonersvereniging of VVE: Kan de vereniging een scootmobiel aan-
schaffen voor gemeenschappelijk gebruik? Is het probleem opgelost door een 
aanpassing aan het woongebouw? Kan er een berging gewisseld worden? 

• Gemeenschappelijke ruimte: Is er gemeenschappelijke ruimte beschikbaar 
die gebruikt of aangepast kan worden? Kan een huismeester hier een rol in 
spelen?

• Buurtstalling of -garage: Is er in de buurt stallingsruimte beschikbaar? Denk 
bijvoorbeeld aan parkeergarages, buurtfietsenstallingen of een leegstaand 
(winkel)pand.

Op dit moment aangeboden in postcodege-
bieden 3021-29, 3032-33. 3035-41, 

3042-47, 3051-56 en 3075

...in de woning/het woongebouw ...rond de woning/het woongebouw ...in de buurt

Kosten maatregel voor 
bewoner

Snelheid van realisatie 
maatregel

Binnen een week

Binnen een maand

Meer dan een maand

Tot €50,-

Tot €500,-

Meer dan €500,-

Particuliere ruimte

Openbare ruimte



AANBIEDERS & KOSTENINDICATIE

Uitleenservice Wilskracht Werkt & Platform 
Obstakel

Tarieven Wilskracht Werkt: 
€10,00 per jaar voor een servicepas
€2,40 per dagdeel en €5,00 per dag
€2,40 per scootmobielles.

Een uitleenservice wordt niet in alle gebieden aangeboden. Zie voorzijde voor postcodegebieden.

Kleine aanpassingen woning/
woongebouw/buitenruimte

Het Zal Werken! Kleine vergoeding materiaalkosten, 
afhankelijk van dienst

Brandveilige stalling Scover B.V., AF-X Firesolutons, 
Hoefnagels Branddeuren

€1950,- (Scover hoes), +/- €350 (AF-X 
Firesolutions accubeveiliging)

Opklapbare scootmobiel Brio, Moving Life (model Atto) +/- €1500,- (Brio), €3250,- (Atto) 

Bij een opklapbare scootmobiel ligt de maximale belasting rond de 100 kg.

Stallingsbox 
I) Particuliere ruimte

Staforte (Scootercube), 
Lutrabox

+/- €2500,- (standaard, staal met 
elektrische opener)

Dit type stallingsbox wordt op eigen grond geplaatst. Plaatsing in de achtertuin is meestal vergunningsvrij. Voor plaatsing in de zij- of 
voortuin is er mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit type stallingsboxen wordt nu af en toe verstrekt vanuit de Wmo. 

Stallingsbox 
II) Openbare ruimte

Gemeente Rotterdam

Er worden stappen gezet om een ontwerpproces te starten voor de ontwikkeling van een stallingsbox in de   Rotterdamse Stijl. De 
stalling is vergelijkbaar met de fietstrommel.
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Deze toolkit is onderdeel van het onderzoek 'Stallingsopgave Scootmobielen - Een verkennend onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor het stallen van een 
scootmobiel' dat Veldacademie in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Rotterdam. De rapportage van het onderzoek is te raadplegen op 
www.veldacademie.nl. 

De toolkit is ontwikkeld voor cliënten van de Wmo en hun adviseurs om mogelijkheden te verkennen voor stalling of gebruik van een scootmobiel indien een 
bewoner geen scootmobiel toegekend krijgt vanuit de Wmo wegens gebrek aan geschikte stallingsruimte.


